
DESCRIPCIÓ GENERAL

Cadira giratòria amb carcassa de contraxapat. apte per a col.lectivitats o per a la llar.

DIMENSIONS

GRÀCIA giratòria
by JM Massana - JM Tremoleda

Fitxa tècnica  (1/2)

MODELS

Cadira giratòria amb 4 topalls
Cadira giratòria amb 4 topalls i coixí 
 

MATERIALS I ACABATS

Estructura
Base radial de fundició d’alumini de diàmetre exterior 640 mm i alçada 60mm. Es recolza a terra amb 4 tacs lliscants de 
base de feltre.
A la mateixa base i també a la base superior de la cadira hi ha una columna d’autoretorn.
El suport superior també està fabricat amb fundació d’alumini i és per on es fixa la carcassa.
Tot el conjunt està acabat en pintura epoxy pols, color blanc RAL 9010 o negre RAL 9004.
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Seient
Carcassa fabricada amb fusta corbada formada per 9 làmines de faig d’1,2 mm de gruix a l’interior i per 2 làmines de roure o 
noguera de 0.6 mm a l’exterior. Totes estan contraposades i adherides entre si, fet que dona un total de 12 mm de gruix. 
El disc mecanitzat de contraplacat de faig de diàmetre 220 mm i 24 mm de gruix xapat en roure o noguera permet fixar 
l’estructura per 4 punts i encolar la carcassa. 
Fusta amb certificat PEFC 10-34-142. Tot el conjunt de la cadira està acabat amb vernís de base aquosa sense tint.

ACCESSORIS

Coixí
Opcionalment pot portar un coixí realitzat en injecció d’escuma de poliuretà (PUR), acabat en colors RAL 7022, RAL 9002, 
RAL 6003 i RAL 2001. 
Com a alternativa, el mateix coixí pot anar entapissat amb la gama de tapisseries de Mobles114.
Per tal que quedi ben posicionat, aquesta peça es fixa a la cadira amb adhesiu de cianocrilat

EMBALATGE

Cadira (1 unitat) 
Pes: 9,7 kg 
Dimensions: 56x56x55 cm 
Volum: 0.17 m3

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Certificació UNE EN 1021-1:15 i UNE EN 1021-2:15 Flame retardancy. 
UNE-EN 16139:2013vc2015 Us sever.
Forest Stewardship Council (FSC)
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